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Onthaal
‘t Passantje
De Kolis
De Bemmert
‘t Zand
‘t Rozeke
‘t Riet
‘t Gehucht
‘t Heike
‘t Ven
‘t Klooster
Dagopvang De Buurt
Nacht (na 22.00 uur)
Teutenhof

Taxi Attent
Taxi Hendriks
Belbus
Binnenhof

TELEFOONNUMMERS
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011 72 72 82
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011 85 03 00
011 94 94 99



4

VOORWOORD

Ongeluk zit in een klein hoekje, zit geluk dan in de rest?

Inderdaad, in ons huis zijn er veel plekjes, plekjes van geluk!

Genieten van een bubbelbad of een snel kattenwasje

Participeren aan een bewonersraad of meedoen aan een activiteit

Genieten van kleine feestjes of op je eentje verzonken in een boek

Uitkijken naar bezoek of zelf een bezoekje brengen

Niet alles meer moeten kunnen of moeten doen

Het mogen ontvangen of geven van een vriendelijk woord

Mogen rekenen op hulp of een handje toesteken

Genieten van een drankje op ons terras of liever actief met de fiets

Leuk vinden wat je doet…. is geluk, toch?

Jos Claes,

Campusdirecteur WZC Sint-Jozef



5

Een cadeautje bij dit krantje

Hartverwarmend, lief en fijn

Zonder gouden randje

Een klavertje dat ik fier pluk

Het is misschien bijzonder klein

maar wel ‘n poppetje van geluk

Samen brengen we in WZC Sint-Jozef

gelukspoppetjes aan het dansen!

Wij wensen jullie

vele momentjes van klein geluk!

GELUKSPOPPETJE
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ONZE JARIGEN
MEI & JUNI

Datum

02/06

03/06

04/06

05/06

05/06

06/06

08/06

08/06

09/06

10/06

12/06

13/06

13/06

15/06

17/06

22/06

23/06

24/06

25/06

28/06

30/06

Naam + Leeftijd

Thily Deuss (94)

Joseé Gielen (75)

Vivy Jansen (66)

Leo Verbraeken (84)

Paula Theuwissen (88)

Mia Eben (83)

Gerda Swinnen (79)

Anneke Vanherck (86)

Stef Bullen (55)

Mathilde Peeters (82)

Alice Grevendonk (92)

Gerard Spooren (85)

Els Vandebeek (85)

Zr. Marie-Louise Meus (84)

Mia Umans (92)

Lisa Hermans (87)

Jef Spapen (84)

Lou Haverbeke (85)

Mariette Jutten (87)

Raymonda Stassijns (83)

Rita Pellens (70)

Datum

02/05

02/05

03/05

04/05

06/05

07/05

09/05

10/05

10/05

12/05

12/05

13/05

14/05

15/05

17/05

20/05

22/05

25/05

26/05

30/05

30/05

Verjaren

Wijsheid komt met de jaren.
Ga geluk vergaren
en liefde ervaren.

Kostbaarheden bewaren.

Naam + Leeftijd

Gust Molemans (85)

Thoke Meijlaers (99)

Paula Loos (84)

Mireille De Sutter (80)

André Vanveggel (89)

Mia Swinnen (93)

Mia Voets (96)

Georges Pirijns (84)

Albert Meurs (85)

Lisa Aerts (87)

Pol Lemmens (86)

Mia Timmermans (93)

Jaak Peeten (97)

Maria Dexters (88)

Lucien Coemans (83)

Caroline Beckx (93)

Denise Cremers (86)

Tho Nijssen (93)

Jan Van Lishout (94)

George Vermaerke (97)

Jeanne Witters (87)
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ONZE NIEUWE
BEWONERS

Wijnen Pierre & Schildermans Lucie

De Kolis

Ramaekers Marie José

't Rozeke

Alders Jet

't Klooster

Odinius Wally

De Bemmert

Driesen Germaine

't Rozeke

Verbanck Jetje

't klooster

Jeanne Kauffmann
Teutenhof

Truda Wouters
Teutenhof

Lei Van Hoef
Teutenhof

Jeanne Vandersteen

Teutenhof

Mireille De Sutter

Teutenhof

Loes Moons

Teutenhof

Andrea simons

Teutenhof

Jet Jannis

Teutenhof

Margriet Van den Broek

Teutenhof

Lena Van Roy

Teutenhof

Kurt Paredis

Teutenhof

Vivy Jansen

Teutenhof

Simonne De Mol

Teutenhof

Theo Hoesen

Teutenhof

Hugo Gevers

Teutenhof

Jos Vuerstaek

Teutenhof
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Levenslang leren

Wist je dat onze medewerkers levenslang leren?

Vorming ‘Sensorische integratie’

De teams van onze beschermde afdelingen (’t Rozeke, ’t Riet, ’t Ven

en ’t Heike) werden ondergedompeld in de wereld van ‘sensorische

integratie’. Dit is een duur woord om te zeggen dat ons lichaam

informatie verwerkt die afkomstig is van onze zintuigen. We horen,

voelen, ruiken, proeven en zien. Daarnaast beschikken we over nog

enkele zintuigen die ons meer vertellen over onze lichaamshouding

en ons evenwicht. Alles wat we waarnemen via deze zintuigen wordt

verwerkt door onze hersenen.

Mensen met een neurologische aandoening zoals dementie,

Parkinson, de ziekte van Huntington, een CVA, … hebben belang bij

het ondersteunen van al hun zintuigen. Tijdens deze vorming kregen

medewerkers voorbeelden aangereikt hoe ze dit kunnen doen als

de hersenen door een aandoening niet meer werken zoals het zou

moeten.

Zorgtopper Heidi: ‘Ik vond dit allemaal zeer boeiend. Een echte
aanrader! De vorming geeft mij en mijn team praktische
handvaten om - ook in kleine dingen - het verschil te maken
voor onze bewoners met dementie. Ik had nooit gedacht dat,
bijvoorbeeld, een kleine tip om een bewoonster in de stoel iets
naar achter te kantelen zo’n wereld van verschil zou maken! Zij
voelt zich nu meer gesteund en dit maakt haar rustig.’

Zorgtopper Noëlla: ‘De lesgever was erg dynamisch. Voor ‘humor’
krijgt hij een hoge score met zijn ‘one-man-show’!
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Opleiding ‘PentaPlus: 5 nieuwe handelingen voor zorgkundigen’

Vanaf maart 2021 kunnen zorgkundigen een opleiding volgen waarin

ze vijf verpleegkundige handelingen leren. Ze leren o.a. hoe ze

verbanden moeten aanleggen en er is een module over de

parameters zoals bloeddruk en hartslag.

Medewerkers moeten online lessen theorie volgen, maar ook

oefenen in de praktijk. De stage die aan deze opleiding verbonden is,

kunnen ze hier in huis doen. Medewerkers kunnen zelf kiezen

wanneer ze de opleiding doen.

Van levenslang leren gesproken

Levenslang leren
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Klachtenprocedure

Nieuwe klachtenprocedure

Uit de Bing bewonerstevredenheidsmeting 2020 bleek dat er op

vlak van afhandeling van klachten nog groeikansen liggen voor WZC

Sint-Jozef.

Klagen is een term met een negatieve bijklank. Nochtans is elke

klacht – al dan niet terecht – uniek en een bron van kennis voor ons

woonzorgcentrum en onze medewerkers. We spreken daarom beter

van een ‘signaal van ontevredenheid’ of een ‘gratis advies’.

In ons woonzorgcentrum zien we een klacht dan ook als een kans

tot verbetering. We werken aan een cultuur van openheid en

dialoog omdat we de inspraak van bewoners en hun naasten net

zo belangrijk vinden.

Met onze afdelingscoaches en de medewerkers van sterrolleergroep

‘De draaiende molen’ stonden we stil bij het thema ‘klachten’ en hoe

we op een zorgethische manier kunnen omgaan met klachten. We

analyseerden de klachtenafhandeling en we bekeken samen ook het

klachtenbeleid en de nieuwe klachtenprocedure die Integro vzw

ons aanreikt.

Wat kunnen we leren van klachten? …
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Klachtenprocedure

Ben je ontevreden of heb je klachten?

Bij wie en waar kan je terecht in WZC Sint-Jozef?

• Met al uw kleine en grotere bezorgdheden, bemerkingen,

vragen en tips kan u steeds terecht bij alle medewerkers en

afdelingscoach van uw afdeling. Zij gaan met u in dialoog op

zoek naar oplossingen en kunnen eventueel gericht

doorverwijzen.

• Voor een luisterend oor kunnen u en uw naasten ook terecht bij

Fiona De Ryck en Katrijn Verbeek van de sociale dienst.

• Indien u een officiële klacht wenst te uiten of met

bezorgdheden zit, kan u steeds terecht bij Leen Plessers,

ombudsdienst in WZC Sint-Jozef. U kan haar vinden in haar

bureau vlakbij het onthaal of mailen via leen.plessers@

integrozorg.eu

• Aan de onthaalbalie staat ook nog een grote houten

brievenbus waar u klachten, bedenkingen, vragen,

bezorgdheden of tips in kan steken. U kan uw bemerkingen

noteren op het formulier dat u bij de bus vindt.

Blijf zeker niet met uw vragen, bezorgdheden of klachten zitten!

Praat erover! Wij zijn er voor u!

Ombudsdienst

Leen Plessers
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Project mondzorg

Project ‘Gezonde mond’

WZC Sint-Jozef zit niet stil en wil haar werking altijd maar

verbeteren... In 2019 kregen we de kans om deel te nemen aan een

project rond 'gezonde mond' van de Vlaamse Overheid. Van

Marlies Wilms (tandarts) kregen onze medewerkers van

sterrolleergroep 'De warme hand' een opleiding ‘Mondzorg bij

ouderen’. Zij werden omgevormd tot het mondzorgteam van Sint-

Jozef.

Wat hebben we geleerd?

Al vlug werd duidelijk dat een gezonde mond meer is dan een

proper gebit. Er zijn heel wat risico's verbonden aan een slechte

mondgezondheid. Wist je, bijvoorbeeld, dat je een longontsteking

kan krijgen wanneer je een slechte mondgezondheid hebt? Als

diabetespatiënt krijg je de suikerspiegel moeilijker onder controle

waardoor je meer last krijgt van kwaaltjes. Een onverzorgde mond

zorgt er ook voor dat de aders dichtslibben met mogelijk een

hartinfarct tot gevolg. Weinig tanden in je mond, zorgt ervoor dat je

moeilijker kan kauwen waardoor je hersenen minder getraind

worden en er een verband is met de achteruitgang van het

geheugen.

We kregen een opleiding over alle soorten gebitsprotheses. Er

bestaat dus meer dan alleen de klassieke gebitsprothese... Van

kronen tot implantaten met ieder zijn specifieke reinigingsmethode.

Een gezonde mond betekent ook een gezonde tong. Het

verwijderen van tongbeslag zorgt voor een toename van de

smaakzin met 30%. Pijn in de mond zorgt er ook voor dat bewoners

minder goed kunnen eten met ondervoeding tot gevolg.
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Project mondzorg

Een mondzorgplan voor iedere bewoner!

Momenteel zijn de medewerkers aan de slag om voor iedere

bewoner een mondzorgplan op te stellen: Wie heeft nog eigen

tanden, welk soort gebit? Welk poetsmaterialen zijn aanwezig? Is er

nog een tandarts waar de bewoner naar toe gaat?,...

Tips!

Je mag een gewone gebitsprothese enkel reinigen met een

neutrale zeep. Tandpasta maakt krassen in de plastiek van het gebit

waardoor er bacteriën blijven zitten.

Het is belangrijk dat je 's avonds het gebit proper maakt, afdroogt

en weglegt in een potje ZONDER water. In stilstaand water komen

ook bacteriën. Gedurende de nacht kan je mond rusten zonder

gebit.

We zorgen samen voor een stralende witte lach
op het gezicht van onze bewoners!

P.S. De foto’s die jullie hier zien, dateren nog van voor de
coronacrisis!
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Project mondzorg
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Geluk in een krantje

Wij schrijven in WZC Sint-Jozef

een kleurrijk huiskrantje.

Daar staat van alles in.

Boeiende bewoners

Meedenkende medewerkers

Formidabele familieleden

Vrolijke vrijwilligers

Toffe teamcoaches

Feestelijke foto’s

Sprekende uitspraken

Guitige geluksmomentjes

Warme woordjes

die vertellen

hoe blij wij met jullie zijn

en dankbaar

En die ons doen geloven dat geluk

- zo zacht en kwetsbaar wit -

soms in een klein krantje zit!
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De Bemmert

Lenteschoonmaak

Schoonmaken én sporten

Ja, dat kan!

Wij doen een poets-workout

en alles is weer spik en span!
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De Bemmert

In de watten

Wij zijn geen ‘watjes’…

maar worden wel graag

in de watten gelegd!
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De Buurt

Aprilgrap

Nieuwe coronamaatregel in de CDV De Buurt: vanaf 1 april moeten

ook onze schoenzolen ontsmet worden.En onze genieters 'trappen'er

allemaal met 2 voeten in!!!
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De Buurt

CDV De Buurt maakt de buurt mooi!

De genieters van CDV De Buurt nemen deel aan 'Project

Mooimakers' en maken de buurt mooi! Na het werk is er tijd voor

ontspanning met het buitenspel Kubb en wordt er genoten van een

zelfgemaakte fruitsla in de lentezon!
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De Kolis

Een oranje 1 april op De Kolis!

Het Kolis-team wilde graag een aprilgrap uithalen met ALLE

bewoners van De Kolis! Op de vooravond van 1 april lieten zij een

briefje rondgaan waarin een Nederlandse krant vroeg om de

bewoners in een Nederlands rusthuis te steunen. Daar zouden de

maatregelen immers veel strenger zijn dan in België en zij waren dat

beu. Daarom riepen zij de Belgische rusthuisbewoners op om – uit

sympathie en solidariteit - de dag nadien (1april) met iets oranje op

de foto te gaan. En zo stonden onze bewoners de volgende dag met

iets oranje klaar voor de foto, de ene al wat creatiever dan de

andere. Twee bewoners twijfelden en beetje, maar voor de rest had

niemand iets door. Ook collega Anne trapte erin, haha. Bij het

middageten werd de grap uit de doeken gedaan en kregen de

bewoners hun foto cadeau! We hebben er samen nog eens goed om

gelachen! Missie geslaagd!
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De Kolis
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De Kolis
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Geluk is...

Bubbelkoning

In onze woning

ben ik bubbelkoning

Wat wil een mens nog meer?

Ik geniet vrolijk en regeer

over de bubbels in mijn bad.

Soms is geluk kletsnat!

Geluk is…

De bewoners van ’t Klooster

hebben unaniem beslist:

Geluk is… samen in de zon

met een lekkere Trappist!
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't Gehucht

Chinees feestje

Chinees ‘feestje’

gewoon thuis…

Restaurant-gevoel

in eigen huis!
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't Gehucht

Spelen houdt ons jong!

Ongeacht de leeftijd, we blijven speelvogels.

Dat houdt ons jong!
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't Gehucht

Onze oprechte excuses!!

De foto’s van ’t Gehucht werden uit het oog verloren en zijn ons

‘ontglipt’. Het redactieteam wil zich hiervoor graag verontschuldigen.

Bij deze dus een rechtzetting en enkele extra foto’s.

Salon-supporters!

Salon-supporters van de Ronde van Vlaanderen!

Daar klinken we op!!!
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't Gehucht

Onze crea-bea’s

De crea-bea’s van ‘t Gehucht

maakten een droogboeketje

voor elke kamerdeur!
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Boeketje

Boeketje geluk

Geluk is de kunst

een boeketje te maken

met bloemen

uit je naaste omgeving!
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Ingrid, we kennen haar allemaal als ‘Ingrid van ’t magazijn’, werkt al

10 jaar in ons woonzorgcentrum. Zij is gehuwd met Jos Bloemen,

heeft 2 kinderen - Roy en Britt – en is sinds februari trotse oma van

haar eerste kleinkind Fenna!

Ingrid houdt vooral van haar werk omdat het afwisselend is en

bovendien komt ze op alle afdelingen. Zo kent ze bijna alle

bewoners.

Ingrid is heel sportief: als het enigszins kan, zit ze in de fitness.

Daarom vindt ze het prima dat ze zoveel in beweging blijft door haar

werk.

Ze houdt van een hapje en een drankje in goed gezelschap en gaat

graag op reis naar warme oorden. Maar verhuizen naar het zonnige

zuiden hoeft voor haar niet. ‘Ik vertrek graag, maar kom ook graag

terug naar huis. En trouwens, het is hier goed,’ vertelt ze.

Vroeger droomde Ingrid ervan om bij de politie te werken, maar in

die tijd vond men dat meer iets voor jongens. Ze heeft lang bij

Brabantia in Valkenswaard gewerkt en voor ze bij ons aan de slag

ging, werkte zij nog bij Familiehulp.

Als ik haar vraag of ze het niet vervelend vindt dat haar magazijn in

de kelder is, antwoordt ze dat ze dat net goed vindt want bij haar job

hoort ook veel telwerk en dat gaat beter in het rustige

keldermagazijn.

Ingrid is helemaal gek op dieren. Ze heeft zich dan ook

voorgenomen dat ze, eens ze gepensioneerd is, als vrijwilligster wil

werken in een dierenasiel.

‘Wat lijkt jou een nuttige uitvinding?’ vraag ik haar tenslotte, ‘met

andere woorden, wat zou je willen dat er nu anders was?’

‘Goh… wat me handig lijkt, is dat je

vanaf je een ander land bezoekt

ook meteen de taal van dat land

kan spreken en verder…

wereldvrede hé.

Dat is zo een cliché, maar komaan,

wat zou dat toch fijn zijn als iedereen

met elkaar kon opschieten?!’

Interview Ingrid Desair
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't Heike

Iedere dag op ’t Heike is uniek

Spelletjes, kaarten of accordeonmuziek!

Blij met jou erbij!
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't Heike
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Kapster

Drukte bij de kapster

Nog vlug een beurt bij de kapster

In de gang wachten we dapper

tot onze haren in model

en de coronacijfers weer

in de plooi vallen!
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Geluk

Geluk met een hoekje af

Plezierig plezant

dansen wij

alle stoelen en tafels

aan de kant!

Een beetje gek, zot en maf

Dat is geluk

met een hoekje af!

Geluk op ‘t dak

Soms wil je geluk

van de daken schreeuwen!
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't Klooster

Bewonersraad ’t Klooster

Tijdens de bewonersraad van ’t Klooster werd de ‘ochtendzorg’

besproken. Omdat veel bewoners op hetzelfde tijdstip gewassen

wilden worden, werd de druk op de medewerkers erg zwaar.

Afdelingscoach Sofie kaartte dit thema aan op de bewonersraad. Het

teamdoel van ’t Klooster - ‘Jij, ik en iedereen om ons heen, met de

handen allemaal in elkaar wordt alles minder zwaar.’ – werd erbij

gehaald. Ook de bewoners staan hierachter! En zo werd samen een

nieuwe volgorde van de ochtendzorg opgesteld.
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Kine in WZC Sint-jozef

Kiné in WZC Sint-Jozef

Kom, kijk en zie…

Wij doen al dansend

kinesitherapie!
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't Passantje

’t Passantje uit quarantaine

Onze dag kan niet meer stuk

Wij zijn uit quarantaine

Wat een gelukkig GELUK!
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't Passantje

Lentekriebels

Onze handen lente-kriebelen,

jeuken en wiebelen

We halen de boenwas boven

De sjoelbak moet eraan geloven

Ronde schijven schuiven vrolijk binnen

Wie gaat de beker winnen?
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't Passantje

Afscheidsfeestje van zorgtopper Anja

De bewoners en collega’s van ‘t Passantje

wensen zorgtopper Anja

ongelofelijk veel succes

met haar nieuwe uitdaging in het Teutenhof!
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Zorgtoppers over geluk
Geluk zit in de kleine dingen. In de ‘rush’ van het dagdagelijkse leven

zijn we vaak te vlug en staan we niet stil bij wat ‘geluk’ is. Tot ik plots

klein geluk bij m’n kinderen zag.

Heel trots kwamen ze naar me toe gewandeld met een bosje

paardenbloemen. ‘Kijk mama, wij hebben bloemetjes geplukt voor

jou!’ Vroeger, in de drukte van het moment, legde ik deze bloemen

op het aanrecht en werden ze vergeten, ze verwelkten. Totdat ik

eens stilstond bij wat ik eigenlijk deed. De volgende keer dat onze

kinderen bloemetjes plukten, nam ik een vaasje en zette de

bloemetjes te pronk. Dit motiveerde de kinderen, ze gingen dagelijks

bloemetjes plukken! En trots dat ze waren! Dat is mijn ‘klein geluk’.

Sofie (‘t Klooster)

Ondanks dat ik een mondmasker moet dragen en zo mijn halve

gezicht bedekt is, glimlach ik toch op iedereen. Soms zeggen ze dat

ze aan mijn ogen kunnen zien dat ik lach. Ik ben zo blij als ze dat

opmerken en ik een glimlach terug krijg!

Jorina (De Kolis en De Buurt)

Als begeleider wonen en leven maak ik vaak mooie dingen mee. Zo

zag ik laatst bij het ontbijt dat een bewoonster erg verdrietig was om

dingen die ik nu even in het midden laat. Hartverwarmend om te

zien was dat een andere dame, die stilaan de 100 jaar nadert, met

de rollator naar haar toe schuifelde en haar arm liefdevol om de

andere dame legde. ‘Ge moet daar allemaal niet zo hard over

nadenken, ge moet gewoon genieten van wat er wél is, ’hoorde ik

haar zeggen. Ik voelde mij dankbaar en gelukkig om daar getuige

van te mogen zijn. Zoveel liefde en wijsheid!

Linda (‘t Gehucht)

Als ik tijdens zonnige dagen een late dienst kom werken, denk ik

steeds terug aan een bewoner. Hij wist hoe laat ik pauze had. Dan

belde hij net daarvoor, gaf me wat geld en vroeg me om snel een

ijsje bij De Potter te halen. Ik mocht voor mezelf ook eentje

meenemen als ik het bij hem op de kamer kwam opeten. Dat waren

voor mij echte geluksmomentjes, maar ik ben er zeker van dat het

voor hem ook zo voelde. Wat mis ik hem.

Anja (Het Teutenhof)
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't Riet

Vrijwilligster Suzy

Op de 'dag van de vrijwilliger' op ’t Riet

vergeten we vrijwilligster Suzy niet!

Dankjewel!!!



41

't Riet

Goede Vrijdag

Kruisweg in coronatijden

Op het televisiescherm

volgen we Jezus’ lijden

Stilte in ons hart

De Paasvoorbereidingen

brengen gezelligheid

en kracht!
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Teutenhof

Het leven zoals het is in het Teutenhof

Begin februari was het Jeanne die als allereerste bewoonster haar

intrek nam in het Teutenhof. Ondertussen zijn we halverwege april

en hebben we 16 mensen mogen verwelkomen in ons Integro huis.

Stuk voor stuk unieke personen met een eigen verhaal, talenten en

dromen. Niet alleen 65-plussers maar ook enkele jongere mensen

zoals Kurt (45) en Viviane (65) hebben de weg naar het Teutenhof

gevonden. Jong of oud, met of zonder beperking,… samen bouwen

we elke dag aan een (t)huis met een ziel in een warme buurt.

De gekleurde bloemenboog, het kaartje en bloemetje zijn een

constante geworden bij de ontvangst van nieuwe bewoners.

Rummikub en UNO behoren tot de toppers wat gezelschapsspelen

betreft en wandelen door het mooie Lille is steeds een voltreffer bij

mooi weer. De petanquebaan en speeltuin liggen klaar om bespeeld

te worden en het Teutenhof Bib Punt opent in mei zijn deuren om

lezers uit de buurt te ontvangen.
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Teutenhof

Bijzonder gelukkig werden we de afgelopen maanden van

initiatieven die spontaan ontstonden.

Daarbij denken we aan de man met zijn accordeon en draaiorgel, die

samen met zijn hondje via muziek iedereen wist te verbinden. Maar

ook de keukenprinsessen vergeten we niet, die met hart en ziel aan

’t kokerellen gingen met onze bewoners. Niet alleen de wafels maar

ook de fruitsalades, koude schotels , taart en tiramisu smaakten

super lekker!
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Teutenhof

Daarnaast zochten bewoners naar antwoorden op de vele kwis- en

levensvragen en bleef iedereen actief met de vitaliteitsopdrachten

die in huis verspreid werden. De Vlaamse kermis werd omgedoopt

tot Teutenhof Kermis en canvasdoeken kwamen tot leven met verf,

vlinders en…knikkers. Aan creativiteit geen gebrek als bewoners erin

slagen om hun eigen bowlingbaan te bouwen met een dozijn aan

lege flessen of konijntjes te maken met een bol garen, hout en

nagels. De Paashaas verraste ons met heerlijke chocolade en onze

vrijwilligster Annie slaagde erin om met een minimum aan decoratie

materialen een maximum aan beleving te creëren.

Teutenhof medewerkers stimuleren bewoners actief tot deelname

aan alles wat van een huis een thuis maakt. Al is het maar door te

helpen met tafels dekken, afruimen, stof vegen of was plooien. Elke

stap gezet, elke bijdrage geleverd is een investering in gezondheid

op lange termijn. Leven toevoegen aan de jaren om zo jaren toe te

voegen aan het leven. Bouwen aan een (t)huis met een ziel in een

warme buurt doen we samen. Daarom ook jij bedankt voor elk warm

gebaar, elk initiatief, elke ‘zomaar’!
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Leuke weetjes en uitspraken
uit Sint-Jozef
'Kinderpraat' ten huize van zorgtopper Carole

Wij hadden geluk, want op Paaszondag vonden we een hele hoop

paaseitjes in onze tuin!

Wegens corona waren de eitjes dit jaar apart verpakt (netjes en

hygiënisch!), dus we hadden ook veel zoekwerk. De volgende

ochtend kwam er toch wat frustratie bij onze 5-jarige dochter bij het

openen van de zakjes paaseitjes: ‘Ik vind de paashaas heel lief,
maar hij legt wel straffe strikjes!’

De keukenpraat van Margot

'Onze goede grote mixer is kapot! We wachten tot hij hersteld is.

Voorlopig moeten we ons dus behelpen met het materiaal dat we

hebben. Ik zeg u... Soep mixen voelt nu precies alsof ge met een
driewieler naar Lourdes moet!'

Bekende hondensnoet aan zee!

Onze kwaliteitscoach Karen ging met haar gezin tijdens de

Paaspauze uitwaaien aan zee.

Ziet ze opeens een bekende hondensnoet!

‘Kijk kinderen, dat is Wannes, het hondje van CDV De Buurt!’
Het ‘bekende gezicht’ van directeur Jos Claes die achter de hond

aanliep, had ze bijna niet herkend!

Nooit te oud om te leren!

Tijdens de geheugentraining op ’t Rozeke leerde een bewoner ons

het volgende gedichtje:

30 dagen heeft november, april, juni en september
28 één alleen

de rest is dertig en één
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't Rozeke

Babybezoek

Zorgtopper Luana bracht ons een

bezoekje met haar zoontje. Het was fijn

om Luana terug te zien tijdens haar

zwangerschapsverlof en het was super

dat Luana de tijd nam om haar zoontje

voor te stellen aan de bewoners tijdens

het koffiemoment. De kleine Leano

vertederde ons allemaal!

Creativiteit en carnavalsfeer op ‘t Rozeke

Samen met de vrijwilligster Annie toverden we eenvoudige glazen

flesjes met washi-tape om tot mooie vaasjes. En we lachten ermee dat

carnavalshoedjes zelfs handig kunnen zijn om een eventueel

coronakapsel onder te verstoppen!!!
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't Rozeke

Kienen

Stagiaire Eva verzorgde een

kiennamiddag. Het was

inspirerend om eens meete

maken hoe zij dit aanpakte! Het

leuke was dat onze bewoners er

echt in opgingen en dat er

spontaan samenwerkingen

ontstonden. Samen bereik je

meer en dat is net de

meerwaarde van de hulp die we

van studenten krijgen!

Handige studenten-handen!

Op 't Rozeke genoten we van handige extra studenten-handen van

Nele, Eulalie en Eva. Met gebundelde krachten organiseerden we een

namiddag ‘handverzorging’: nagels knippen en vijlen, handcrème en

een fris kleurtje. Dankjewel aan de handige studenten-handen om

jullie ‘manicure-kennis’ te delen!
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't Rozeke

Vrijwilligster Annie in de rozen!

Op ’t Rozeke zetten wij

vrijwilligster Annie in de roosjes

Dankzij haar liefdevolle hulp

zitten wij echt op rozen!

Op 't Rozeke verschijnt vrijwilliger Annie zo goed als dagelijks. Ze

helpt ons bij de warme maaltijd, ze zet haar creatief talent in om de

afdeling gezellig in te richten én ze heeft aandacht voor iedereen. We

kunnen Annie al een tijdje niet bedanken via het feest van de

vrijwilligers. Daarom bedachten we een alternatief: Feest met de

vrijwilliger. We vierden feest met Annie en de bewoners op de

afdeling om haar eens uitdrukkelijk te bedanken en in de bloemetjes

zetten. Eigenlijk was dit een erg leuk alternatief, eentje om te

behouden. Het was gezellig. Daarnaast hadden we allemaal de

gelegenheid om eens 'dankjewel' te zeggen en om stil te staan bij

wat vrijwilligers betekenen.

Voor wie Annie niet kent...

Het is de dame die je kan spotten met de tas 'Topvrijwilliger,

brengt kleur, naar 't Rozeke'.
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't Rozeke
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Verdwaald in de tijd

De weg kwijt

Een kwispelend ‘knuffelcontact’

geeft ons rust, warmte

en geborgenheid.
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't Zand

Bewoners initiëren de rol

van ‘bloemen-verantwoordelijke’ op ’t Zand!

Onze bewoners van ’t Zand wilden graag de lente in huis halen door

viooltjes te planten in mooie zelfgedecoreerde bloempotjes. IJverig

gingen ze aan de slag met de servet techniek. Een heel ‘gepriegel’,

maar het resultaat mag er wel zijn!. Om te vermijden dat iedereen

(of niemand) de bloemetjes water zou geven, wordt er gewerkt met

de rol van ‘bloemen-verantwoordelijke’. De bewoners maakten een

beurtrol om de bloemetjes water te geven en nu maar hopen dat

alle bloemetjes de wisselende temperaturen binnen overleven!
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't Zand

Zelfgemaakte lente

Wij recycleren

en jongleren

met dennenknoppen

die we in de verf soppen

Wij fabriceren met gratie

zelf onze lente-decoratie!



54

Trouw Cynthia

GELUKKIG GETROUWD (in coronatijden)

Ik ben Cynthia, ik werk als ergotherapeut bij CDV De Buurt en op de

afdeling 't Zand.

Oorspronkelijk ging ik vorig jaar op 28 maart 2020 trouwen. Onze

huwelijksreis was geboekt, outfits en decoratie aangekocht. Maar

toen viel in februari 2020 het woord ‘corona’… en kwam de twijfel of

ons trouwfeest nog kon doorgaan. Ik haalde mijn trouwkleed op bij

de bruidswinkel de 11
e

maart 2020, maar een week later was ons
land in lockdown. We stelden ons trouwfeest dus noodgedwongen

uit tot 10 augustus 2020 (want toen dachten we nog dat het

coronavirus snel verdreven zou zijn). Maar helaas, een week voor

ons geplande huwelijksfeest werden er weer verstrengingen

aangekondigd. Een familiebijeenkomst mocht nog maar met 10

personen. We zagen deze manier van trouwen toch niet echt zitten,

dus we beslisten om nogmaals uit te stellen, dit keer naar 27 maart

2021.

Onze trouwdag naderde en fijn nieuws: bij de trouwceremonie

mochten toch 15 mensen aanwezig zijn en ook bijkomend goed

nieuws: vanaf 8 maart 2021 mochten we weer buiten met 10

personen samen komen. We waren blij, zo konden we toch een

beetje ‘feest’ vieren. We planden een wisselschema in, waarop we

onze naaste familie en vrienden ontvingen. Helaas, enkele dagen

voor dit geplande corona-veilig feest, weer slecht nieuws. Vanaf de

dag dat we gingen trouwen mochten we nog maar met 4 mensen

samenkomen. Weer nieuwe plannen, weer een beperkter groepje dat

kon langskomen die namiddag. We planden voor elk koppel een

bezoekje in van 20 minuten per groepje, met een hapje en een

drankje. En daarna wat tijd voorzien om te ontsmetten voor de

volgende bezoekers.
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Trouw Cynthia

Wij waren het ondertussen gewoon om telkens te plannen en te her-

plannen, maar voor onze kinderen (Féline, 5 jaar en Axl en Cas,

bijna 3 jaar) was het iets moeilijker om de veranderingen te vatten.

Ze waren dan ook heel blij toen het zover was, ze mochten eindelijk

hun mooie kleren aan en er was een feest! Het was een hele mooie

dag, veel collega’s, vrienden en familie zijn ons komen feliciteren

bij het gemeentehuis en ondanks de strenge corona-

maatregelen was het een fijn samenkomen in de namiddag.

Het was die dag 7 graden met natte sneeuw, regen, hagel maar we

zagen ook de zon. Gelukkig zie je op de foto’s niet hoe koud het wel

was! Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar ondanks de

coronacrisis zijn we nu toch GELUKKIG getrouwd.

En wij wensen dit toffe gezin nog heel veel GELUK samen!!!
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Valpreventie

Week van de valpreventie

Eén voor allen, allen tegen vallen!

Twee weken lang (van 19 tot 30 april 2021) stond valpreventie in

the picture in WZC Sint-Jozef, want vallen voorkomen is beter dan

genezen! Dit jaar luidde het thema: ‘Eén voor allen, allen tegen

vallen!’ Twee weken lang volbrachten bewoners en zorgtoppers van

de verschillende afdelingen een aantal opdrachten om meer te

bewegen, gezonder te eten en bewust te worden van valpreventie.

Zo leerden we dat er vele risico’s zijn die een val in de hand kunnen

werken en waar je zelf rekening mee kan houden. We zetten deze

nog even voor u op een rijtje.

1. Evenwicht, spierkracht, mobiliteit: Blijf in beweging, want rust

roest!

2. Medicatie: Probeer het gebruik van verschillende medicijnen te

beperken want vanaf 4 verschillende medicijnen verhoogt je

valrisico al enorm.

3. Duizeligheid: Verplaats je niet als je duizelig bent. Sta niet

meteen op, maar wacht even in zit en kijk recht voor je uit bij

het rechtstaan.

4. Zicht: Zorg voor voldoende verlichting en een goede bril.

5. Voeten en schoeisel: Verzorg je voeten goed en laat wondjes

meteen verzorgen. Een goede en veilige schoen kan je

vastmaken en omvat je voet volledig, dus zeker ook de hiel.

6. Omgeving: Laat niets rondslingeren op de vloer en let op met

kabels.

7. Gedrag: Vermijd roekeloos gedrag (bv. iets van de grond rapen

als je weet dat dit geen goed idee is) en gebruik je

loophulpmiddel veilig en correct.

8. Valangst: Als je extreem bang bent om te vallen, ook al ben je

fysiek prima in orde, kan dit je leven in de negatieve zin

beïnvloeden, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak.

Praat hierover en wij helpen jou verder.
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Valpreventie
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Valpreventie

We gooien met ballen

tegen vallen!

Wij gooien een balletje op…

over de WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Eén tegen allen,

WZC Sint-Jozef tegen allen!



59

We worden gehoord!
Bewoonster Lisa neemt het op voor de woonzorgcentra!

De redactieraad van ‘Ons Huiskrantje’ gaat door in de leefruimte

op ’t Passantje. Bewoonster Lisa komt met haar rollator

binnengereden en excuseert zich omdat ze te laat is. ‘Ik heb

verschillende keren geprobeerd om de redactie van het weekblad

Primo op te bellen,’ zegt ze geërgerd en boos, wat die allemaal in

hun boekske schrijven over de woonzorgcentra, dat pik ik niet!’

Lisa ergert zich aan de wijze waarop de woonzorgcentra in de

media in een slecht daglicht worden gezet. Omdat de telefoon niet

opgenomen wordt, wil ze graag een brief schrijven maar haar

vingers willen niet goed meer mee. Ik stel voor om haar hierbij te

helpen. De brief gaat in de brievenbus en enkele dagen later staat

Lisa enthousiast aan mijn deur. ‘Nu moet je eens weten,’ zegt ze,

‘de redactie van Primo heeft mij opgebeld om zich te excuseren en

eens naar mij te luisteren.’ Het heeft haar zichtbaar deugd gedaan

dat ze als bewoner van het woonzorgcentrum gehoord werd en

haar stem heeft kunnen uitbrengen.

Hieronder een stukje uit de brief…

Beste,

Ik stel mij graag even aan u voor. Ik ben Liza Hermans, 87 jaar. Ik

woon 4 jaar in WZC Sint-Jozef te Pelt. Ik lees regelmatig het PRIMO

magazine, maar in het weekblad van 23 maart 2021 las ik een

artikel dat mij echt tegen de borst stootte. Ja, ik voel mij zeer

verontwaardigd en zelfs boos! In het artikel wordt het woord

gegeven aan klinisch psychologe, Eline Trenson, die in haar nieuwe

boek ‘Cyriel’ een pijnlijke analyse maakt van de bejaardenzorg en

wat daar allemaal catastrofaal verkeerd zou lopen.
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We worden gehoord!

‘Bejaarden worden behandeld als wezens zonder enig
levensperspectief, in een omgeving die hen niet erkent als een
individu, maar als een nummer op een anonieme gang.’
Deze vetgedrukte quote in het artikel raakt mij diep. Dit is voor mij

echt een stap te ver! Met die zin scheer je alle woonzorgcentra over

één kam en dat is niet eerlijk. Ik heb die ervaring alleszins niet. Ik

voel mij hier thuis. Er heerst hier een familiale, gezellige sfeer. Er is

oprechte interesse voor elkaar. Er zit een ‘ziel’ in dit huis. Iedereen

helpt elkaar. Ik ervaar aan den lijve dat het personeel hier met hart

en ziel komt werken. Wij leven in een gezellige thuis waar met

bewoners rekening gehouden wordt. Ook met mensen die veel zorg

nodig hebben of geheugenproblemen. We leven hier samen, met

een lach en een traan. Wij worden hier als mens geaccepteerd. Ik

voel mij helemaal geen nummer! Hier zijn zelfs geen nummers in de

gang! Wij hebben hier een naam en een unieke identiteit! Wij

worden betrokken en krijgen inspraak.

‘Uit het boek blijkt dat men in vele rusthuizen geen
belangstelling heeft voor het verhaal van de bejaarden. Voor
hun leven. En ontneem je iemand zijn verhaal, dan ontneem je
hem ook zijn identiteit.’
‘In vele rusthuizen is er geen aandacht voor iemands verhaal,’ lees ik.

Ik vind dat dik overdreven! Er is hier wel degelijk aandacht voor mijn

verhaal, zowel van personeel als van medebewoners! Een tijdje

geleden hadden we hier ‘project weckpot’. Iedere medewerker had

een gesprekje met een bewoner. De levensverhalen van bewoners

werden bewaard in een weckpot. Ja, de mensen kennen mij hier. Zij

weten wat ik belangrijk vindt. Ik kan hier mezelf zijn.
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We worden gehoord!

Het rusthuis voorstellen als ‘parking van de dood waar
afvalobjecten worden gesorteerd en klaargemaakt voor de
afvalcontainer’ vind ik er gruwelijk en er echt ver over! Het is

weliswaar zo dat mensen hier overlijden. Mijn echtgenoot Frans is

vorig jaar overleden. Dat is echt moeilijk, dat geef ik toe. Maar je

kan hier wel samen over praten. Er zijn hier zorggesprekken. Ik

heb hier veel steun ervaren.

In het artikel staat dat ‘mensen in rusthuizen worden behandeld
zonder enig levensperspectief’. Dit klopt niet helemaal. Wij

hebben wel perspectief, hoor! Misschien is dat allemaal niet zo

groots, maar wij kijken uit naar het Paasontbijt, een

bloemschikvoormiddag, een knuffel bij het slapengaan, een gezellig

kopje koffie, een verjaardag, een deugddoende babbel, een

telefoontje, … Dat zijn voor ons kleine geluksmomentjes.

Alles wat we samen proberen op te bouwen in het

woonzorgcentrum, wordt door dit artikel teniet gedaan. Ik voelde

echt aan dat ik op dit artikel moest reageren. Ik werd kwaad toen

ik het las. Er zullen wellicht wel rusthuizen zijn met problemen,

maar zo zijn ze echt niet allemaal. Bij deze nodig ik u uit voor een

babbel in WZC Sint-Jozef zodat u zelf ook eens kan ervaren hoe wij

hier wonen en leven! Ik hoop van harte dat u nog contact met me

opneemt!

Met vriendelijke groeten,

Lisa Hermans
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Nèrpelt vruger

Foto van de “Vredestoet” in mei 1945. Elk gehucht van Pelt stuurde

een praalwagen uit waarop een voorval gebeurd tijdens W.O.II

werd uitgebeeld.

Foto van Lisa Hermans
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Moppentrommel

'Thuis bidden wij altijd voor het eten,' zegt Janneke tegen haar

vriendinnetje, ‘doen jullie dat ook?' 'Nee hoor, mijn moeder kan

goed koken!'

Zitten er drie katten te praten, zegt die ene kat: ‘Och, wat zou ik

graag in een visfabriek wonen.’

‘O ja, waarom dan?’ vragen die andere katten. ‘Och, alle dagen

verse vis, lekker!’

‘Doe mij dan maar een fabriek waar ze kattenvoer maken,’ zegt die

andere kat, ‘zoveel eten als je wilt, alle dagen.’

‘Och, doe mij dan maar een brouwerij,’ zegt die laatste kat dan.

‘Hoezo??’ zeggen die ander katten, ‘een brouwerij??’

‘Ah ja,’ zegt die ene kat, ‘alle dagen een kater!’

De ene blondine zegt tegen de ander: 'Dit jaar valt Kerstmis op een

vrijdag'...

Zegt de ander: 'Oh! hopelijk niet op de 13de!!'
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Sint-Jozef feest

We genoten van het Sint-Jozeffeest. Een mooi gedekte tafel wordt

echt op prijs gesteld, maar ook het pastoraal moment. Zuster

Laetitia las ons het gebed waardig voor. Ook onze complimenten

voor het werk van de keuken!
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Sint-Jozef feest

Menukaarten knutselen

Lieve mens, ik wil je zo graag kro-KUSSEN

maar dat kan nog niet met al die virussen

De menukaarten voor ons feest

zijn wel al in de maak

Zo wordt het Sint-Jozef-feest een dag

vol hoop en smaak!
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Kwaliteitsgroepje
Kwaliteitsgroepje bewoners 26.04.2021

Aanwezig: Gerard, Jaak & Lizette, Thoke, Jenneke, Marcel, Lisa, Karen,

Leen, Lieve

1. Goede zorg voor bewoners met dementie

Lieve Mannaerts, referentiepersoon dementie, komt het project

‘Samen Mens’ toelichten, een project van de overheid waarvoor ons

woonzorgcentrum graag een kandidatuur wil indienen. We willen de

zorg voor personen met dementie verfijnen, verdiepen en

verbeteren. Lieve verwijst naar het boek ‘Ik, jij, wij, samen mens’

en legt de dimensies voor persoonsgerichte zorg voor mensen met

dementie uit.

Uit de bespreking met de kwaliteitsgroepje bewoners komt naar

voor dat zij slechts sporadisch met bewoners met dementie

geconfronteerd worden: in de wandelgang of bij grotere activiteiten,

… Zij zien dan dat onze medewerkers zeer respectvol met hen

omgaan en hen goed begeleiden. Er wordt ook aangegeven dat de

omgang met personen met dementie niet altijd even gemakkelijk is,

soms is communiceren erg moeilijk, … Er zit veel verschil in de wijze

waarop je de ziekte dementie hebt en in welk stadium je zit.

Enkele leden van het kwaliteitsgroepje vertellen dat een bewoner

met dementie bij hen op de afdeling verblijft. Het gebeurt ook al

eens dat deze bewoner dan onverwacht hun kamer binnenkomt,

waardoor zij zich soms wat onveilig voelen. Ze zien ook hoe

medewerkers deze bewoners ondersteunen en krijgen zelf ook tips

hoe zij hier best mee omgaan. De leden van het kwaliteitsgroepje

hebben de indruk dat bewoners met dementie goed aanvaard

worden op de afdeling en zich er thuis voelen. Ze worden betrokken

en zitten er graag bij.

Algemene conclusie: Op onze afdelingen is het niet

vanzelfsprekend dat er bewoners met dementie verblijven, maar

het komt soms wel voor en dan zou het ons wel helpen om

meer te weten te komen over de ziekte en dat we de nodige tips

krijgen zodat ook wij, als medebewoners, op de juiste manier

met hen omgaan. ‘Iedereen doet hier goed zijn best, maar er is

altijd verbetering mogelijk!’
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Kwaliteitsgroepje
Grappige uitspraak:
Karen: ‘We gaan nu verder want we hebben nog een hele
boterham te bespreken…’
Lizette: ‘Zit daar dan ook spek bij?’

2. Maaltijden

Als kwaliteitscoach wordt door Karen het thema ‘maaltijden’ onder

de loep genomen. Ze wil nog even aftoetsen hoe het zit met de

groenten tijdens het middagmaal: Wensen de bewoners te kiezen

tussen twee soorten groenten? Alle leden van het

kwaliteitsgroepje geven aan dat dit niet nodig is, als de groente

lekker klaargemaakt wordt. Ze zijn van mening dat er anders veel

verspilling zal zijn. Het zou wel fijn zijn als men i.p.v. appelspijs

ook eens appeltjes, peertjes, abrikoos, … zou aanbieden.

Er wordt ook aangegeven dat het vlees de laatste tijd lekkerder

is.

Nog enkele suggesties: ‘Asperges zou wel eens lekker zijn! Dan

zou het echt feest zijn!’ of ‘fijngesneden witlof met mayonaise’

3.Wat zijn de troeven van WZC Sint-Jozef?

De bewoners geven aan dat zij heel tevreden zijn in WZC Sint-Jozef.

Als troeven worden benoemd: een goede verzorging, een

thuisgevoel, vriendelijkheid, eigen meubels en spulletjes

kunnen meebrengen, inspraak, familiale sfeer, een thuis met

een ziel,

‘goed eten, maar een restaurant moet je niet verwachten!’,

geen nummer in een onbepaalde gang zijn, …
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GebedGebed

Zr. Nelly (’t Klooster) bezorgde ons een mooi stapeltje gebeden, spreuken en
teksten.
Wij kozen er volgend gebed uit.

Op onze (zoek)tocht naar geluk

wandelen we niet alleen

Vader,

een heel leven lang

gaat U met ons mee op weg.

Langs rechte wegen

en hobbelige wegen,

langs smalle stegen

en omwegen

leidt U ons.

Dankbaar dat wij

in uw voetspoor mogen treden,

bidden wij U:

wees voor ons een tochtgenoot

die met ons mee stapt en stilstaat,

een gids wanneer we op zoek zijn,

een wegwijzer wanneer we verdwalen,

een wandelstok

wanneer we steun nodig hebben,

een rugzak

waarin we ons verhaal meedragen.

Blijf zo met ons meegaan

en verlicht onze tocht

voor vandaag

en voor alle komende tijd.

Amen.
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GebedsmomentenGebedsmomenten

Mei & JMei & Juniuni

Pastorale agenda

Gebedsmomenten Mei

’t Klooster: Woensdag 5 mei 2021 om 10.30u

’t Gehucht: Woensdag 12 mei 2021 om 10.30u

’t Riet: Woensdag 14 mei 2021 om 10.30u

’t Rozeke: Woensdag 26 mei 2021 om 10.30u

’t Passantje: Donderdag 27 mei 2021 om 10.30u

Gebedsmomenten Juni

’t Zand: Woensdag 5 juni 2021 om 10.30u

‘t Heike: Vrijdag 11 juni 2021 om 10.30u

’t Ven: Woensdag 16 juni 2021 om 10.30u

De Bemmert: Woensdag 23 juni 2021 om 10.30u

De Kolis: Woensdag 30 juni 2021 om 10.30u

Feestdagen Mei/Juni

Zondag 9 mei: Moederdag

Donderdag 13 mei: Onze-Lieve-Heer-hemelvaart

Zondag 23 mei: Pinksteren

Zondag 13 juni Vaderdag
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Als het moeilijk is
Als er tranen zijn om dat,
wat je zo mist
Weet dan, dat wij er voor
je zijn
Wie bemind werd en
beminde,
laat meer dan een leegte
achter

WIJ GEDENKEN

We gedenken onze

overleden bewoners van de

afgelopen maanden:

Jet Cuyvers

° 24 september 1926

+ 24 februari 2021

Jos Cornelissen

° 3 juli 1926

+ 25 februari 2021

Lisa Geykens

° 28 augustus 1921

+ 2 maart 2021

Jeanne Triki

° 8 februari 1929

+ 9 maart 2021

Truda Thijs

° 30 augustus 1930

+ 10 maart 2021

Leonardus Witters

° 17 juli 1930

+ 7 april 2021

Lène Nyssen

° 1 september 1929

+ 11 april

Lea Slangen

° 2 mei 1922

+ 17 april 2021

Flip Looymans

° 8 april 1939

+ 22 april

Harrie Bongers

° 3 juli 1930

+ 22 april 2021

Margriet De Croock

° 15 oktober 1925

+ 24 april 2021




